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Iii NURETTİN ALBAYRAK 

1 
SEYREKZADE MEHMED ASlM --, 

(ö . 1086/1675) 

L Tezkire yazarı ve divan şairi . _j 

İstanbul'da doğdu. Bazı kaynaklarda la
kabı Zeyrekzade olarak geçer. Babası Sey
rekzade Seyyid Abdurrahman, dedesi Sey
rekzade Şemseddin Ahmed olup soyu Sul
tan ll. Selim'in hacası Seyrek Muhyiddin 
Hüseyin Efendi'ye dayanır. Kaynaklarda sey
yid unvanıyla anılmaktaysa da bunun ger
çeği mi aksettirdiği yoksa naklbü 'l-eşraf

lıktan dolayı yahut tarikat geleneklerine 
uyularak mı verildiği konusunda kesinlik 
yoktur. Seyrekzade Mehmed Efendi tah
silini Beyazıt Medresesi'nde tamamladı. 
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"Asım" (Asım!) mahlasıyla şiirler yazdı. Dev
rin şeyhülislamı Esiri Mehmed Efendi'den 
mülazım oldu. 1 077 Recebinde (Ocak 166 7) 
Neccariye, 1080 Reblülewelinde (Ağustos 
1669) Perhad Paşa, 1080 Recebinde (Ara
lık 1669) Kürkçübaşı, 1083 Muharremin
de (Mayıs 1672) Hüseyin Efendi, 1084 Re
cebinde (Ekim-Kasım 1673) Sahn (Fatih) ve 
1085 Ramazanında (Aralık 1674) Siyavuş 
Paşa medreselerinde görev yaptı. Siyavuş 
Paşa Medresesi müderrisi iken 15 Şaban 

1086 (4 Kasım 1675) tarihinde vebadan öl
dü. Mezarı Edirnekapı dışında Emir Buha
r! Tekkesikarşısında amcası Yunus Efen
di'nin yanındadır. 

Kaynaklarda Seyrekzade'nin mürettep 
bir divanının olduğu belirtilirse de henüz 
ele geçmemiştir. Tezkire müellifleri onun 
mükemmel bir şair ve münşl olduğunu 
kaydedip şiirlerinden örnekler verir. Şiir
leri incelendiğinde tasannua kaçmayan, 
sade bir dil kullanarak manaya önem ve
ren bir şair olduğu görülür. Seyrekzade 
Mehmed Asım'ın bilinen eseri Zeyl-i Züb
detü'I-eş'ar'ıdır. Tezkireden ziyade bir an
toloji sayılabilecek olan eser Kafzade Faiz!'
nin (ö. 1031/1622) Zübdetü'l-eş'dr'ının 
zeylidir. Seyrekzade eserinde Faizi'nin bı
raktığı 16ZO yılından 1675 yılına kadar ye
tişen şairleri ele almış, bu süre içinde ya
şayan 1 Z4 şairin hayatı hakkında kısa bilgi
lerle şiirlerinden örnekler vermiştir. Eser
de tanınmış şairterin manzumelerine faz
laca yer verildiği görülür. Zeyl-i Zübde
tü'I-eş'dr'ın belli başlı nüshaları İstanbul 
Üniversitesi (TV. nr. ı 711. 240 ı) ve Millet 
(Ali Em!r1' Efendi. Manzum. nr. 1326) kü
tüphanelerinde kayıtlıdır. 
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SEYYAGi 
(~ı;;..ı ı) 

Şerefüddln Hüseyn b. Ahmed 
b. Hüseyn b. Ahmed 

es-Seyyagı el-Haym! es-San'am 
(ö. 1221/1806) 

Zeydiyye mezhebine mensup 
fakih ve alim. 

_j 

2Z Reblülewel 1180 (28 Ağustos 1766) ta
rihinde San'a'da doğdu. Babası ve dedele
r i şehrin tanınmış kadılarındandı. San'a'
da başta babası olmak üzere Kadı Hasan 
b. İsmail el-Mağribl, Kasım b. Yahya el
Havlanl, Abdülkadir el-Kevkebanl. Allame 
Hüseyin b. Yusuf Zebare, Kadı Yahya b. 
Salih es-SahQll gibi hocalardan tefsir, ha
dis, fıkıh ve fıkıh usulü okudu; bu arada ri
yaziyyat ve hendese öğrendi. Tanınmış Zey
d! iliimi Şevkani ile bazı hocalardan birlikte 
ders almıştır ( hocaları ve onlardan okudu
ğu metinler için bk. Şevkanl, ı. 214: Muham
med b. M. Zebare. ı. 366-367). Tahsilini 
tamamladıktan sonra öğretim, fetva ve 
eser telifiyle meşgul oldu; kendisine tek
lif edilen kadılık görevini kabul etmedi. 
Devrinin alimleri arasında, çözülmesi zor 
pek çok meseleyi kolaylıkla halleden bir 
alim olarak tanındı. Kendisi hakkında 
"akil ve nakl! ilimlerde allame, usul ve füru 
konularında muhakkık" gibi ifadeler kul
lanılmıştır. Seyyagi, daha babası hayatta 
iken 8 Cemaziyelewel 1ZZ1 (24 Temmuz 
1806) tarihinde San'a'da vefat etti ve San'a 
Mezarlığı'nda defnedildi. 

Eserleri. Şiirleri de bulunan Seyyagi'nin 
(bazıları için bk. Muhammed b. M. Ze
bare. I, 369-374) eserlerinin başlıcaları 
şunlardır: 1. er-Ravzü'n-naQ.ir şer]Ju 
Mecmu'i'I-fıl}hi'l-kebir. Zeyd b. Ali'nin 
el-Mecmu'u üzerine yazılan bu şerh, 
müellife asıl şöhretini sağlayan ve fıkıh 
ilmindeki kudretini ortaya koyan en 
önemli çalışmasıdır. Eserle ilgili daha ön-



ce yazılan şerhlerin en üstünü kabul edi
len bu çalışmasında Seyyagi metindeki 
hadisleri tahric ederek değerlendirmiş ve 
bunlardan çıkarılması gereken hükümleri 
ortaya koymuş, ihtilaflı konularda değişik 
mezheplere mensup ulemanın görüşleri
ni nakletmiştir. Kitabın bütününü şerhet
meye ömrü yetmediği için "Kitabü's-Siyer" 
bölümünün sonundaki üç babın ve eserin 
son bölümü olan "Kitabü'l-Fera'ii:"in şerhi 
XIV. (XX.) yüzyılda bir grup alim tarafından 
gerçekleştirilmiştir (1-N, Kah i re ı 347- ı 349, 
1350; Taif 1388/1968). Abbas b. Ahmed b. 
İbrahim el-Haseni el-Yemeni es-San'ani 
tarafından yazılan tetimme eserin IV. cil
dinin sonunda neşredilmiştir. Eserin ek
sik bölümünü tamamlayanlar arasında Ab
dülkerim b. Abdullah b. Muhammed EbCı 
Talib, Muhammed b. Tahir Cahhaf el-Ha
seni ve Ahmed b. Ahmed b. Muhammed 
es-Seyyagi anılmakta, Ahmed b. Ahmed 
es-Seyyagi'nin el-Menhecü'l-münir te
timmetü'r-Ravzi'n-naçlir adlı hacimli 
eseri yayımianmış bulunmaktadır (nşr. Ab
dullah b. Hammüd b. Dirhem el-izzl , 1-V, 
San'a 1426/2005) . z. el-Müznü 'l-matır 

'ale'r-Ravçlı'n-naçlir ii şer]Ji adabi'l-mü
na~ır (fjaşiyetü 'r-Ravçli 'n-naçlir). Hasan b. 
Ahmed el-Celal'in fıkhi münazaralar konu
sunda uyulması gereken adap ve kuralla
ra dair eseri üzerine yazılan haşiyedir (nşr. 

İ sma il b. Ahmed el-Kebsl , Beyrut 1404/ 
1 984) 3. ŞerJ:ıu Lugzi's-Seyyid İs]fd)f. 
Seyyid İshak b. YCısuf b . el-Mütevekkil
Alellah'ın ürcı1ze tarzında kaleme aldığı, 
anlaşılması zor konularla (lugaz) ilgili 109 
beyitlik eserine (Habeşl, s. 389) yazılan bir 
şerhtir. Seyyagi ayrıca eserin ruhla ilgili bö
lümüne kelam ve tasavvuf kaynaklarından 
bilgiler ilave etmek suretiyle bir haşiye 
yazmıştır. 4. Şalatü 'l-cum'a . Bir nüshası 
San'a'da el-Mektebetü'l-garbiyye'de mev
cuttur. s. Dulp1Iü'l-)ftiçli el-Ijaymi ile'l
Habeşe. Seyyagi'nin Habeşistan'a yaptığı 
seyahatiyle ve bu sırada karşılaştığı olay
larla ilgili bir risaledir (son iki eser için bk. 
Abdüsselam b. Abbas, s. 362-363) 6. Ri
sale ti'l-mesacidi'l-mensiyye. San'a'da 
kaybolan veya terkedilen mescidlerle ilgi
li bir çalışma olup Mesacidü Şan'a isimli 
eser içinde (s. I 16-120) yer almaktadır (Ha
beşi, s. 73) . 
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SEVYARi 
( \Ş)L;.Jf ) 

Ebü'l-Abbas Kasım b. Kasım (b. Abdillah) 
b. Mehdi es-Seyyar! el-Mervez! 

(ö. 342/953-54) 

L 
İlk siifllerden. 

_j 

262 (875-76) yılında Horasan'ın Merv 
şehrinde doğdu. Annesinin babası Ahmed 
b. Seyyar'a nisbetle Seyyar! nisbesiyle ta
nındı . Merv'in önde gelen bir ailesine men
sup olan Seyyarl'ye babasından çok mik
tarda miras kaldığı, Hz. Peygamber'in sa
kalından iki tel satın almak için bütün ma
lını verdiği, bunların bereketiyle kendisine 
tövbe nasip olduğu ve devrin tanınmış sCı
fılerinden EbCı Bekir el-Vasıti'nin hizmetin
de bulunduğu belirtilmektedir. Seyyilri, EbCı 
Bekir el-Vasıtl'nin yanı sıra birçok şeyh
ten faydalandı . Fıkıh ve hadis alanlarında 
üstat olduğu, etrafında toplanan mürid
lerine Seyyar! denildiği nakledilir. Vasiyeti 
gereği ResCılullah'ın iki tel kılı ağzına ko
nularak defnedilen Seyyari'nin ölüm tarihi
ni Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, EbCı · 
Nuaym el-İsfahanl ve Abdülkerlm el-Ku
şeyrl gibi kendisinden bahseden ilk sCıfı 
müellifler 342 (953-54) olarak kaydeder
ken (Taba/!:at, s. 440; fjilye, X, 380; Risale, 
s. 168) İbn MakCıla , Abdülkerlm es-Sem'a
nl ve İzzeddin İbnü'l-Eslr 344 (955-56) t ari
hini vermişlerdir ( el-İkmal, N, 509; el-Ensab, 
VII, 21 3; el-Lübab, II , 163) . Merv'de bulu
nan kabrinin önemli ziyaret yerlerinden 
biri olduğu , burada yapılan duaların geri 
çevrilmediği rivayet edilmektedir. Seyyar! 
Ebü'l-Müveccih Muhammed b. ömer el
Mervezi, Ahmed b_ Abbact b. Süleyman, 
Muhammed b. Cabir, Abdülaziz b. Hatem, 
Muhammed b. EyyCıb gibi şahıslardan ha
dis almış, kendisinden hadis hilfızları EbCı 
Abdullah İbn Mende ile Hakim en-Nisabü
rl ve kız kardeşinin oğlu Abdülvahid b. Ali 
es-Seyyar! rivayette bulunmuştur. 

Seyyarinin Merv'de hallerin hakikatlerin
den bahseden ilk sQfı olduğu, tevhid ko-
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nusu üzerinde çokça durduğu ve bu hu
sustaki görüşlerinin Cebriyye'nin anlayışı
na benzediği , bu sebeple Cebriyye'den ol
makla itharn edildiği ve çok sıkıntı çektiği 
belirtilmektedir. Seyyarl'ye göre rubCıbiy
yet Hakk'ın takdir ve hükmünün geçerli 
olması, abdiyyet kulun mabudunu bilme
si ve ahidierini yerine getirmesidir. Kulun 
levh-i mahfCızda kendisi için yazılmış bir 
günahı terketmesi ya da bağlı bulunduğu 
kaza hükmünden dönmesi mümkün de
ğildir. Ona göre, "Allah onları takva kelime
sine bağlı tutmuştu, esasen onlar buna 
layık ve ehil idi" mealindeki ayet (el-Fet h 
48/26), "Allah onları ezelde takvaya ehil kıl
dı ve vakti gelince iman ve ihlas kelimesini 
onlarda ortaya çıkardı" anlamına gelmek
tedir. 

Tasawufta seyrü sülı1k esnasında ya
şanan cem' ve tefrika hallerinden ilk defa 
Seyyar! söz etmiştir. Hücvlrl'nin kaydına 
göre Bayezld-i Bistaml, EbCı Hafs el-Had
dad, Sehl b. Abdullah et-Tüsterl, Ebu Be
kir eş-Şibll, Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim el
Husrl gibi Ebü'l-Abbas es-Seyyar! de de
vamlı surette galebe vaziyetinde (cem') 
bulunmaktaydı. Namaz vakti gelince tef
rika haline döner, namazdan sonra tek
rar eski halini alırdı. Muhtemelen bu se
beple Seyyari'nin tevhid görüşü cem' ha
lini yaşayan sCıfınin durumuyla paralellik 
arzetmektedir. Nitekim ona göre tevhid 
akla Hak Teala'dan başka bir şeyin gelme
mesi, gerçek marifet kalbin O'ndan baş

kasını hatırlamamasıdır. 

Seyyar! müridierin eğitimleri için şer"i 
emirler ve yasaklara karşı sabrı , salihler
le sohbeti, arkadaşlara hizmeti, fakirlerle 
oturup kalkmayı gerekli görür. Onunla bir
likte cem' ve tefrika anlayışına dayalı Sey
yariyye adıyla bir tasavvufı cereyan orta
ya çıkmıştır. Bu adın, mensuplarını tanım
lama bağlamında "cem' ile fark arasında 
gelip gidenler" anlamını ifade etmek için 
verildiği belirtilmişse de (DİA, VII , 278) bu
nu kurucusunun Seyyari nisbesine bağla
mak daha doğrudur. Hücvlrl kendi döne
minde Nesa ve Merv şehirlerinde bu ta
savvufı cereyana mensup sCıfılerin büyük 
bir cemaat teşkil ettiğini, adı geçen şe
hirlerdeki müridierin birbirlerine mektup 
ve risaleler yazarak cem' ve tefrika konu
sunda görüş alışverişinde bulunduklarını 
söyler (Keşfü'l-mahcab, s. 378-379) . Sey
yarl'nin sohbet halkasına katılanlar arasın
da kız kardeşinin oğlu Abdülvahid b. Ali 
es-Seyyar! ile Muhammed b. Muhammed 
b. ömer b. ŞebbCıye el-Mervezl de vardır. 
Seyyar!' den sonra yerine yeğeni Abdülva
hid b. Ali geçmiştir. Harlrlzade, Abdülva-
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